
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

»Duh je tisti, ki oživlja,  
meso nič ne koristi ...«  
»Zaradi tega sem vam rekel:  
Nihče ne more priti k meni,  
če mu ni dano od Očeta.« 
Po tistem je mnogo njegovih  
učencev odšlo in niso več 
hodili z njim. Jezus je  
tedaj rekel dvanajsterim:  
»Ali hočete tudi vi oditi?«  
Simon Peter mu je odvrnil:  
»Gospod, h komu naj gremo?  
Besede večnega življenja 
imaš in mi trdno verujemo  
in vemo, da si ti Sveti, Božji.« 
 

(Jn 6,63–69)  

 
 

Z apostolom Petrom tudi mi kličemo: 
»Gospod, h komu naj pojdemo, ti 
imaš besede večnega življenja.« 

Samo ti umiriš naše srce,  
samo po tvojih besedah lahko 

živimo polno in srečno življenje. 
Gospod, ti nas vedno poslušaš,  

zato se zaupno k 
tebi zatekamo ...  

Usliši naše prošnje,  
saj ti živiš in  

kraljuješ vekomaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo 
telo resnična jed in kri resnična pija-
ča. Mnogi poslušalci tega sporočila ne 
sprejmejo. Jezusa trumoma zapuš-
čajo. Ostane le skupina privržencev, 
zbrana okrog apostola Petra.  
 

Današnje stanje ni veliko drugačno. 
Poznamo skupnosti kristjanov, ki tr-
dijo, da ne verujejo v Jezusovo nav-
zočnost pod podobama kruha in vina 
na naših oltarjih. Priznajo sicer, da 
je Jezus spremenil kruh v svoje telo, 
a da je to storil le pri zadnji večerji. 
Mi danes obhajamo le spomin na oni 
enkratni dogodek. Sklicujoč se na 
Jezusove besede: »Če ne boste jedli 
telesa Sina človekovega in pili nje-
gove krvi, ne boste imeli življenja v 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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sebi«, utegne kdo sklepati, da bi du-
hovnost teh ljudi morala biti mrtva, 
saj nima od česa živeti. Izkustvo pa 
dokazuje, da je marsikje živa in da 
prinaša sadove dobrih del. Kako si 
to razlagati? 
 

»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi nič,« 
nam zagotavlja Jezus v današnjem 
odlomku. To pomeni, da tudi mi, ki 
verujemo v Jezusovo resnično nav-
zočnost v posvečenem kruhu, tega 
le takrat prav prejemamo, kadar to 
delamo v duhu, v veri in ljubezni. Sam 
zunanji obred brez duha nič ne ko-
risti. 
 

Iz dobrih del in lepega krščanskega 
življenja tistih, ki se z Jezusovim te-
lesom ne hranijo, pa smemo sklepati, 
da jih oživlja in da jim navdihuje dob-
roto tisto razumevanje obhajanja 
Jezusove zadnje večerje, do katerega 
so se sposobni povzpeti. Spomniti se 
moramo pogostih Jezusovih besed: 
»Kdor more razumeti, naj razume.« 
Oživlja pa jih še nekaj: Božja beseda. 
Z njo se hranijo in z njo nadomeščajo, 
kar bi jim sicer dajalo prejemanje ob- 
hajila. Opirajo se na Jezusovo izjavo, 
da je njegov pravi učenec tisti, ki nje-
govo besedo posluša in izpolnjuje.  
 

Naša misel gre še dalje. Odkriva du-
hovnost in dobra dela tudi pri neka-
terih, ki se ne hranijo ne z Jezusovim 
telesom in ne krvjo. Upravičeno sme-
mo sklepati, da jih oživlja Jezusov Duh 
od znotraj. Ta namreč ni vezan ne na 
kruh, ne na besedo in na nič zunan-
jega, temveč veje, kjer hoče, in oživlja, 
kogar hoče. 

Po: Beseda da besedo 

 

 

 OZNANJEVANJE 
 

 

Veliko njegovih učencev, 
ki so to slišali, je reklo: 
»Trda je ta beseda. Kdo 

jo more poslušati?« Po tistem je mnogo 
njegovih učencev odšlo in niso več 
hodili z njim (Jn 6,60–66). 
 

Tudi če se oznanja evangelij na naj-
boljši možni način, to ne zagotavlja, 
da ga bodo ljudje sprejeli. Tega se je 
dobro zavedal Jezus, ki je evangelij 
gotovo znal oznanjati.  
 

Če ga zavrne kdo, ki ga je razumel, je 
za svoj »ne« odgovoren sam. Če pa ga 
zavrne kdo, ki ga ni mogel razumeti, 
pade odgovornost na tistega, ki je sla-
bo oznanjal. 
 

Kdor popači veselo novico, da bi jo 
naredil prebavljivo, je podoben hva-
lisavemu mešetarju; ne zanima ga 
resnica, temveč aplavz. Ravno to, česar 
Jezus ni iskal. 
 

Pazite se takšnih mešetarjev! Lahko 
se vtihotapijo tudi med teologe, stro-
kovnjake za moralna vprašanja, du-
hovnike, »dejavne«  kristjane, lažne 
preroke. »Pa kaj misli papež?« pravijo. 
»Kaj se ne zaveda, da si bo s takim 
govorjenjem odtujil številne moške, 
številne ženske, številne mlade ljudi?« 
Takšni mešetarji so tudi kristjani »na 
ameriški način«, ki bi radi pogojevali 
Božjo besedo z anketami: »70 odstot-
kov zagovarja splav, homoseksualnost, 
ločitev. Torej ...« Ti ljudje pozabljajo, 
da Jezus dvanajsterim, zmedenim 
zaradi svojega nauka preprosto reče: 
»Ali hočete tudi vi oditi?« 
 

Po: Tonino Lasconi, 365+1 dan s teboj 



 

 

 

 
 

  

 

26. 8.. NEDELJA  *  21. MED LETOM * Ivana Bichier, red. ustanoviteljica           

     
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Lidijo JELEN (30. dan) 
… za + Ivana DUŠIČA                               * maš.:  J.K., V.A., G.B. 
… za + Angelo (obl.), Vincenca in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Frančiško DROBNAK, vse DROBNAKOVE    * J.K., V.A. 
    
 

 

27. 8.. PONEDELJEK * Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof 
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ                   17.15 

 

… za + Jožeta ZAGORIČNIKA  
… za + Jožefo KRK (pogrebna) 
 

28. 8.. TOREK * Avguštin, škof, cerkveni učitelj * Pelagij Istrski, mučenec 
 

 

POLZELA      19.00 
  

… za + Jožeta (obl.) in Angelo GOVEDIČ, vse KEBLIČEVE 
… za + Marijo SEVČNIKAR (30. dan)                     * maš.:  J.K., V.A.   
 

 

29. 8.. SREDA  * Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, redovnica                 
 

 

POLZELA           7.00 
 

… za + Štefanijo, Franca OTOREPCA, Erno, Vinka SMOLETA 
… za + Ivana DROFENIKA                              * maš.:  J.K., G.B. 
 

30. 8.. ČETRTEK * Feliks (Srečko), mučenec * Alfred Ildefinz Schzster, škof 
  
  
 

 

 ANDRAŽ                   18.00 
POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 
POLZELA      19.30 

 

… za + Franca ATELŠKA (8. dan) 
… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Milana VASLETA 
… za + Alojza ČATERJA                                * maš.:  * J.K., S.P. 
… molitev za duhovne poklice                                   
 

 

31. 8.. PETEK  *  Rajmund Nonat, redovnik, kardinal * Nikodem, Jezusov učenec 
 
  

 

POLZELA         19.00 
 
 
POLZELA         19.30 

  

… za + Alojza, Marijo, Ivana HRAŠARJA 
… za + Jožico in Jožeta JELENA 
… za + Vikija BELOGLAVCA st.                 * maš.:  J.K., G.B., V.A. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim                                   
 

 

1. 9.. SOBOTA  * Egidij (Tilen), opat * Brezjanska Mati božja – obl. kronanja 
 
  
 

 

POLZELA         19.00 
 
 

  

… za + Alojza CIMPERMANA (obl.) 
… za + Franca in Frančiško ZUPAN 
… za + družino DUŠIČ                              * maš.:  J.K., V.A., S.P. 
          

 

2. 9.. NEDELJA  *  22. MED LETOM * ANGELSKA * Marjeta, dev. muč.           

   
 1 
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Rafka UMBREHTA in URAJEKOVE 
… za + Marijo OŽIR, rodbino DOLINŠEKOVO 
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK        * maš.:  J.K., V.A., G.B. 
… za + Ivanko (obl.), Ivana in Jožefo ROJŠEK 
… za + Ivana in Matildo PADER 
… za + Jurija SLATINJEKA (30. dan) 
… za + Avgusta PLASKANA (obl.)        * maš.:  * J.K., S.P., M.P., G.B. 
 

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 26. septembra bo krščena 
Ajda L., Ločica. 
 
 

 

V nedeljo, 2. septembra bo v Andražu 
po sv. maši sestanek za starše vero-
učencev 5. 6. 7. razreda.   
 

 

V nedeljo, 2. septembra bo krščen 
Lan F., Ločica. 
 
 

 ROMANJE 
 

 

V nedeljo, 2. septembra bo v baziliki 
Lurške Marije v Brestanici tradicio-
nalno romanje bolnikov, invalidov in 
ostarelih. Ob 14. uri zbiranje, prilož-
nost za spoved, ob 14.30 rožni venec 
trpečih, ob 15. uri smaša škofa msgr. 
dr. Stanislava Lipovška, maziljenje in 
blagoslov bolnikov z Najvetejšim. 
 
 

DOBRODELNOST 
 

 

Skupina za dobrodelnost dekanije 
Gornji Grad v sodelovanju s škofijo 
Celje prireja v nedeljo, 2. septembra 
v Solčavi že tretjo dobrodelno misi-
jonsko tombolo. Začetek dogajanja 
bo ob 10. uri v župnijski cerkvi v Sol-
čavi s sv. mašo, ki jo bo daroval škof 
Stanislav Lipovšek. Začetek tombole 
ob 12. uri na prireditvenem prostoru. 
Govor misijonarja Toneta Kerina.  
 
 

 

Delaj, kakor da bi večno živel;  
moli, kakor bi jutri umrl. 
 

(slovenski pregovor) 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Brezovnik, Dobrič 13, Mek-
lav, Dobrič 20, Ježovnik, Dobrič 19/c. 
Polzela: Breg pri Polzeli. 

 

 

 PSMM 2018  
 

 

Vabim vas, da se vsi, še 
posebno pa starejši in 

bolni, pridružite papeževi prošnji in 
njegovi Svetovni Mreži Molitve. 
 

 

SEPTEMBER: Da bi imeli mladi z afriš-
kega kontinenta dostop do izobrazbe 
in dela v lastnih deželah. 
 
 

 KONCERTI 
 

 

To nedeljo, 26. avgusta bo pod šotorom 
na športnem igrišču v Andražu 35. 
kulturna prireditev »Družina poje«, 
»Peli so jih mati moja«. Pričela se bo 
ob 14.30. Nastopilo bo 15 družinskih 
pevskih skupin iz različnih krajev 
Slovenije. Po prireditvi druženje.  
 

 

 

V soboto, 1. septembra ob 20. uri bo 
na gradu Komenda na Polzeli koncert 
Slovenskega okteta. Mladi vabijo!   

 

 

V nedeljo, 2. septembra, ob 19. uri 
bo v atriju Doma sv. Jožef Celje ali v 
Kardinalovi dvorani, v primeru dežja, 
koncert iz sklopa večeri v atriju. Člani 
duhovniškega okteta, znani pod ime-
nom Oremus, pripravljajo koncert 
sakralnih in domovinskih pesmi. 
 
 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

Severovzhodno od samostana Novi 
klošter, na griču samostanskega vino-
grada, je leta 1659 zgrajena cerkev 
sv. Dominika. Zgradil jo je prior Do-
minik Moskon. Leta 1745 je pogorela. 
1749 je na istem mestu prior Jožef 
Ocepik zgradil novo. Po razpustitvi 
samostana, 19. junija 1787, je cerkev 
začela propadati. Danes je vidnih le 
še nekaj ruševin. 
 

 


